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EL FORT PIENC pàg 10

Més enllà del cas de
Badalona: barraquisme a
tocar del TNC i els Encants

SAGRADA FAMÍLIA pàg 9

La pandèmia fa créixer 
la xarxa solidària del barri

SANT ANTONI pàg 6
Setmana compromesa
amb el Recapte d’Aliments

FUTBOL SALA pàg 12
El CFS Eixample de Pep
Antoni Roig tanca la primera 
volta de la lliga líder i invicte

Clam per unes escoles 

Diuen prou

Desencallada la connexió 
del tramvia per laDiagonal

Les obres arrencaran a la tardor vinent i el primer tram tindrà 3 noves parades: Monumental, Sicília i Verdaguer pàg 8
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sense contaminació pàg 3

XIFRA PREOCUPANT pàg 6

El novembre es va registrar
més contaminació que
abans de la pandèmia
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CONTAMINACIÓ4Alumnes i pa-
res de nou escoles del districte i
d’una desena més d’altres llocs
de la ciutat van fer una demos-
tració de força divendres passat
en la seva lluita per aconseguir
uns entorns escolars amb menys
contaminació i soroll. Armats
amb pancartes i amb moltes ga-
nes de fer-se sentir, petits i grans
van tallar el trànsit al voltant de
les seves escoles, entre dos quarts
de cinc i la cinc de la tarda, per
reclamar que anar a l’escola no
sigui un perill per a la salut dels
més petits.

En el cas de l’Eixample, les
escoles que es van afegir a la
protesta van ser la Joan Miró,
Auró, Diputació, Els Llorers,
Concepció, 9 Graons, Fructuós
Gelabert, Ramon Llull i Tabor.
L’ambient en tot moment va ser
festiu i reivindicatiu, amb pares

i fills pronunciant càntics con-
tra la contaminació i mostrant
missatges de protesta.

VUIT PETICIONS
Totes les escoles que es van
mobilitzar divendres han fet
públic un manifest on recullen
les seves reivindicacions. Les re-
sumeixen en vuit punts, que
són els següents: més actua-
cions i amb més urgència en la
pacificació dels entorns escolars;
reduir els carrils de circulació al
voltant de les escoles; la col·lo-
cació de radars de velocitat; l’e-
liminació de les places d’apar-
cament als accessos als cen-
tres; el control dels nivells de
contaminació a cada escola;
que es garanteixi un aire net a
dins les escoles; que els espais
que es guanyin als cotxes es
dediquin als vianants; i, final-

ment, que els carrils bici de da-
vant de les escoles siguin segurs
per portar i recollir els alumnes
en bici.

A banda d’aquests punts, les
famílies recorden que amb la tor-
nada a l’escola després de l’atu-
rada per culpa de la pandèmia
“s’han pogut veure centenars
d’imatges d’entrades i sortides
dels centres educatius en què a
les famílies se’ls feia material-
ment impossible mantenir la
distància de seguretat”. Una re-
alitat que l’atribueixen a “una
distribució de l’espai públic que
prioritza destinar espai a la cir-
culació i estacionament de ve-
hicles particulars”. 

La protesta de divendres no-
més és el principi. El 15 de gener
hi haurà una segona tanda de
talls de trànsit. I és que aquesta
reivindicació no s’atura aquí.

Escolesamb airenet
» Alumnes i pares de diferents escoles tallen el trànsit per denunciar la contaminació de l’aire
» Reclamen mesures contundents per tenir entorns escolars sense cotxes i amb menys soroll

El tall de trànsit que es va fer a l’Escola 9 Graons. Foto: Joanna Chichelnitzky/Fotomovimiento

SALUT4El grup de salut me-
diambiental de la Societat Ca-
talana de Pediatria ha dema-
nat “mesures urgents per mi-
llorar la qualitat de l’aire dels
entorns dels centres educa-
tius”, ja que recorden que la
contaminació atmosfèrica
causada pel trànsit és “un
dels principals factors de risc
per a la salut dels nens”.

El seu posicionament l’ex-
pressen en un document que
recull qüestions sobre salut i
medi ambient relacionades
amb la infància i l’adolescèn-
cia en temps de pandèmia.
Han fet arribar el document a

la conselleria de Salut i també
l’enviaran als ajuntaments,
on recullen propostes basades
en tres eixos: com reduir la
contaminació atmosfèrica ur-
bana, fomentar la mobilitat a
peu, en bici o transport públic
en els desplaçaments a les es-
coles o instituts i augmentar el
contacte amb la naturalesa.
Per tot plegat, demanen polí-
tiques amb una visió urbana
diferent, reclamen que es tras-
lladi part de l’activitat lectiva
als parcs o patis propers a les
escoles i alerten sobre proble-
mes, com l’obesitat, que amb
la pandèmia creixen.

Els pediatres demanen
millores de forma urgent
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La lupa

Un dels defectes de la política a l'ús, potser
el que més l'allunya de la ciutadania, és
la manca de claredat, de sinceritat o de va-
lentia, segons els casos. No és un pro-

blema exclusivament català. Podríem dir que al món
no abunden precisament els Winston Churchill, lí-
ders capaços de dir al poble que són temps de “sang,
suor i llàgrimes” quan venen mal dades. Passa aquí
i passa arreu. 

A Catalunya tindrem eleccions al Parlament –si la
pandèmia ho permet– el 14 de febrer. Òbviament se-
ran uns comicis diferents que les dues cites electorals
anteriors. Les eleccions de 2015 van tenir el seu ori-
gen en el primer assaig general de referèndum.
Aquella consulta del 9 de novembre de 2014 que, mal-
grat el rebuig de l'Estat, va ser la primera demostra-
ció cívica de l'àmplia base ciutadana que vol decidir
el futur de Catalunya. Allò va servir per constatar un
ampli suport a la idea de la independència. El que va
passar després entre les diferents forces polítiques ex-
plica, en bona part, el punt al qual s'ha arribat en les
relacions entre partits independentistes que tenen vi-
sions discrepants o directament enfrontades.

Des de l'endemà mateix del 9 de novembre Ar-
tur Mas i la cúpula convergent d'aquell moment van
pressionar Esquerra Republicana per concórrer
en coalició a unes eleccions al Parlament. Parado-
xalment, abans del 9-N, Mas havia desestimat els
oferiments de Junqueres per entrar al Govern i per
corresponsabilitzar-se de la gestió  i organització de
la consulta. Finalment la consulta es va fer i, mal-
grat el seu caràcter simbòlic, conegut i assumit per
la ciutadania, va representar un evident èxit del so-
biranisme. Un èxit que no havien previst ni el go-
vern de Mariano Rajoy ni el PSOE a Espanya, però
que potser sí que es veia venir el PSC aquí. 

Artur Mas no va convocar eleccions immediata-

ment, com hauria pogut fer en un moment d'eufòria
sobiranista. Va optar per dilatar la situació gairebé un
any, fins a aconseguir un objectiu evident: desdibui-
xar el perfil ideològic d'ERC, diferent del liberalisme
de Convergència, i, de pas, amagar la marca del seu
partit, unes sigles ja irremissiblement tacades per la
fosca fortuna de la família Pujol, per les derivades del
cas Palau i les investigacions judicials sobre el 3%.
Aquest és el context en el qual va néixer Junts pel Sí.

La coalició, amb Raül Romeva com a cap de car-
tell però amb Artur Mas com l'home destinat a pre-
sidir el Govern, va guanyar les eleccions del 27 de se-
tembre de 2015, però ho va fer amb un resultat me-
nys contundent del que tothom preveia. Després d'a-
llò van venir la no elecció de Mas com a president pel
rebuig de la CUP, el seu “pas al costat” i el llançament
de Mas “a la paperera de la història”. Va començar la
cohabitació –no gens fàcil des del primer moment–
entre la família postconvergent i Esquerra. La solu-
ció Puigdemont –in extremis– i l'objectiu del “refe-
rèndum o referèndum” van donar oxigen a un ma-
trimoni polític forçat per les circumstàncies i per l'e-
vident existència d'una base independentista àmplia. 

La violència policial desplegada per l'Estat l'1 d'oc-
tubre de 2017, la repressió política i judicial exercida
des de llavors, la suspensió de l'autogovern, la presó
i l'exili són el preàmbul de la situació de divorci ac-
tual. S'ha confirmat allò que ja va quedar bastant clar
durant el període 2016-2017: que no es repetirà un car-
tell conjunt entre Esquerra Republicana i la forma-
ció sorgida de l'antiga CDC. 

La convulsió dels darrers anys no ha estat una ex-
clusiva del món independentista. El PSC, per tensions
internes i/o per pressions del PSOE, es va veure for-
çat a esborrar aquella consigna de la “consulta legal
i acordada” que defensava Pere Navarro quan era el
primer secretari dels socialistes catalans. El PSC va en-

terrar aquella proposta i va patir una important da-
vallada social i electoral, amb una doble fuita: cap al
lerrouxisme de Ciutadans i cap a l'independentisme
d'Esquerra. A mesura que passa el temps des del ter-
ratrèmol de 2017, les plaques tectòniques es ressitu-
en. La bombolla Ciutadans es desinfla i els socialis-
tes catalans estan en situació de recuperar part de la
musculatura perduda. 

Fins i tot si poguéssim oblidar per un moment que
patim una pandèmia, resultaria evident que les prò-
ximes eleccions catalanes no seran com les altres. Les
conseqüències econòmiques i socials derivades de la
crisi sanitària duraran anys, més enllà de la neutra-
lització del coronavirus. Ja no som a l'any 2017.

Alguns dels discursos que sentirem les pròximes
setmanes insistiran en la fórmula d'un  “govern níti-
dament independentista” i es repetirà el mantra
“condemnats a entendre’s”. Però si algú s'atreveix a
fer de Winston Churchil i a dir les coses pel seu nom,
ens farà saber que la prioritat absoluta de la pròxima
legislatura serà la gestió i la resposta social de la Ge-
neralitat a tots els efectes negatius de la pandèmia. Que
el més important serà concretar el model de serveis
públics i de suport a la ciutadania i treballar per acon-
seguir els recursos que el país necessita. 

Qualsevol objectiu polític democràticament le-
gítim –un referèndum que el món reconegui i el pro-
jecte d'un estat independent dins de la Unió Euro-
pea–passa, abans que res, per gestionar eficientment
aquesta crisi, utilitzant totes les eines a l'abast ara.
Les eleccions diran si la ciutadania veu factible un go-
vern liderat des de l'independentisme però “nítida-
ment social”, de base més àmplia i transversal, pot-
ser amb més de dos socis, amb un programa a l'al-
tura de les circumstàncies. No necessàriament s'hau-
ria de repetir la fórmula que, evidentment, no ha fun-
cionat en els darrers temps. 

per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs

Unes eleccions diferents

NLes millors
perles

Els vells rockers no moren mai. Joan Laporta opta a presidirde nou el Barça i està fent campanya a la seva manera: ha
penjat una enorme pancarta ben a prop del Bernabéu amb
una foto seva i el missatge “Ganes de tornar-vos a veure”.

Els gegants també cauen, fins i tot aquells que tenen el control de tot. Google va patir el matí del 14 de
desembre una caiguda d’uns 45 minuts que va afectar 
els seus serveis, com Gmail, YouTube, Maps i Drive.

Història surrealista a Twitter. Una usuària explica que una
amiga va intentar ocultar que fumava marihuana posant

acetona a la seva mostra d’orina. Ho va aconseguir: diu que en
comptes de marihuana, hi van detectar heroïna.

Tres agents de la Policia Nacional sancionats per Mossosper incomplir el toc de queda. Segons l’ACN, els policies
anaven en un cotxe particular vestits de paisà. El
conductor també va rebre una sanció per alcoholèmia.

LA FOTOper Anna Utiel @GuanyemBDN
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Reunió i acció reivindicativa per 
esclarir el futur del CAP del Fort Pienc1

2
Prova pilot de les noves terrasses 
en un bar de l’Esquerra de l’Eixample

La Mecànica sobreviu a una 
primera setmana complicada

Derbi per tancar l’any: 
el CB Roser rebrà el JAC Sants

La Laie tanca un 40è aniversari 
marcat per la pandèmia

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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Els semàfors

L’ONG De Veí a Veí organitza,
juntament amb Sant Antoni
Comerç, el Recapte d’Aliments
per ajudar un any més els més
necessitats. Enguany no s’ha
pogut fer l’Escudella Solidària,
però durant tota la setmana 
es fa la recollida de menjar.

pàgina 6De Veí a Veí

Ajuntament

Eixample Respira ha afegit una
nova victòria en la seva lluita
contra la contaminació al

districte. Divendres nou escoles
de l’Eixample i una desena

d’altres barris es van manifestar
per reclamar entorns escolars

sense contaminació.
pàgina 3Eixample Respira

El govern municipal ha
aconseguit desencallar la
connexió del tramvia per la
Diagonal gràcies al suport

d’ERC. Està previst que les obres
del primer tram (1,8

quilòmetres) comencin a partir
de la tardor del 2021.

pàgina 8

A les xarxes

@albert_lazaro: Alemania cierra, Ho-
landa cierra e Italia y Francia están semi-
cerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Co-
vid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#EmpitjorenLesDades

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#CasConsellEsportiuL’H #EuropaVaTancant

Safata d’entrada

Fa tres anys que el gallec em
va comentar en el seu hor-
tet improvisat: "Això no

pinta bé". Es referia als seus veïns
alegals. Al Diego no li agradaven
les multituds, ni el soroll ni tant
moviment de ferralla. Potser per
això, al final, el va atendre aquell
àngel que sovint reclamava. Va
deixar òrfenes algunes coliflors,
cols i espinacs. El van trobar fre-
git una nit de gelada.

L'art de la supervivència és la
suma de quilòmetres de pell al
llarg d'aquest teatre angoixat en
formes de vida profunda i cruel
que discorre indiferent pels mars
i illes desventurades per acabar
en espais de reclusió i condem-
na. A la nau infernal s'imposa el
càstig de foc: Déu i el Diable en
conjunció idèntica, renovada,
mà a mà busquen en la nit el re-
flex d'un temps remot, “el pecat
de la impúdica nuesa, l'abun-
dància d'ociositat, partitures las-
cives darrere de vicis i la fasci-
nació pel mal”, malediccions re-
sumides en el Catecisme que es
canten en certes esglésies. Però
en els escots de l'hivern, sense ca-
lefacció, l'alè no fa olor de men-
ta sinó de descomposició agra

Foc
per Francesc Reina

bressolada per una música
amarga. Gestes de la misèria.
Un drap de gasa crema sense
flama socarrant-se lentament.
Cau al costat d'un munt de ro-
bes i un llençol brut s'esquin-
ça en pluja d'espurnes confu-
ses. Fa olor d’oli bullint. Alguns
salten per les finestres per no
seguir encallats a les escales. El
sutge esborra les imatges. Bo-
cins de cartó suren en l'ex-
trem de les flames i cauen so-
bre la galeria plena de gent
amuntegada que crida enca-
llada, arrossegada entre remo-
lins. Ombres que s'allarguen
cap a una mort que s'aproxima
girant en un vertigen boig, dins
d’una aurèola d'irrealitat, dan-
sa macabra sota un cel infinit
que concedeix a les consciències
una profunda pregunta.

Arriben les dotacions. Una
esplendor de fum és l'estampa
de signes negres al cel. El secret
es revelarà després de l'actuació

maquinal d'una pròtesi, el dron
que il·luminarà la veritat im-
placable d'aquest malson que va
arrencar fa anys sota la conju-
ra d'una lluita desigual.

El veïnatge, abans notaris
de l'amenaça i ara, ja, forenses
de l'ensorrament, mostren en
els ulls passions diverses: al-
guns, la ferocitat còrnia del
moment, iris estremits per la
pena, pupil·les de ràbia; par-
pelles cansades, retines de de-
semparament i, més tard, el
tedi que acompanya el final de
l'horror.

A fora, buscant sentit a la
manca de sentit, alguna men-
tida blanca poc elaborada, una
mitja veritat inadequada per
partidista... Altres coses defi-
neixen, afortunadament, la po-
lítica i la religió. Un malestar de
fa molt de temps reclamat dei-
xarà temors i dubtes quan tot es
redueixi a cendres fredes. El
triomf dels fantasmes.
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Esquerra de l’Eixample

RESTAURACIÓ4Un bar situat
al xamfrà dels carrers València i
Casanova acull des de fa uns
dies una prova pilot sobre l’am-
pliació de les terrasses. Es trac-
ta d’una terrassa amb un disseny
millorat en comparació amb les
ampliacions fetes fins ara a cau-
sa de la pandèmia.

Així doncs, aquesta nova te-
rrassa està situada sobre una ta-
rima de fusta que permet crear
una mena d’ampliació de la vorera

i, al mateix temps, diferenciar-se
de la calçada. El disseny és obra
de l’Institut d’Arquitectura Avan-
çada de Catalunya (IACC) i la fus-
ta de les terrasses que es facin a
partir d’ara serà d’arbres de Coll-
serola. En declaracions a Betevé,
el fundador de l’IAAC, Vicent
Guallart, ha explicat que el pro-
jecte destaca per fer una “gestió fo-
restal sostenible” i que tots els ele-
ments de la instal·lació seran de
quilòmetre zero.

MEDI AMBIENT4Xifra preocu-
pant. L’estació que mesura el ni-
vell de la contaminació de l’aire a
l’Eixample, situada al carrer Ur-
gell amb la cantonada de l’avin-
guda Roma, va registrar el passat
mes de novembre uns valors su-
periors als d’abans de la pandèmia
del coronavirus.

Concretament, com també va
passar amb la de Gràcia, la mit-
jana mensual va de ser de 42,3
micrograms de NO2 per metre
cúbic, mentre que els valors men-
suals del 2019 van ser de 41,7 mi-
crograms. A banda, això també
suposa, per primer cop d’ençà que
va esclatar la pandèmia, superar
la barrera dels 40 micrograms,
que és la que estableix l’OMS
com a referència.

“ALARMANT”
Des d’Eixample Respira afirmen
que aquestes xifres dibuixen un pa-
norama “alarmant” i recorden
que s’hi ha arribat tot i les restric-

cions a la mobilitat que hi segueix
havent a causa de la pandèmia.
L’entitat reclama mesures “més
contundents i urgents” per acabar
amb el que descriuen com una
“pandèmia silenciosa i invisible”,
al mateix temps que recorden que
a Barcelona cada vegada hi ha més
gent que és conscient d’aquest
problema. “Cal aprofitar l’oportu-
nitat del moment per canviar les
coses”, conclouen.

Precisament, i tot i les res-
triccions que hi ha per la pandè-
mia, l’actual situació de la mobi-
litat també té aspectes que fan
augmentar la contaminació. Un
d’ells és la caiguda de la utilitza-
ció del transport públic, ja que se-
gons les xifres de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)
l’ocupació durant el mes passat va
ser del 55%. Una xifra lleugera-
ment menor que a l’octubre.

El trànsit genera gran part de la contaminació. Foto: Línia Eixample

Més contaminació el novembre
que abans de la pandèmia

Prova pilot de les noves
terrasses en un bar del barri

SOLIDARITAT4Des d’aquest di-
lluns i fins diumenge Sant An-
toni celebra una nova edició del
Recapte d’Aliments. Enguany
es fa amb un format diferent a
causa de les restriccions que
imposa la pandèmia i en aques-
ta ocasió no hi haurà l’acte de
l’escudella solidària que es feia
cada any.

La recollida d’aliments, en
canvi, s’allarga tota la setmana i
s’han habilitat diferents punts de
recollida de menjar i d’altres
productes de primera necessitat.
Principalment els responsables
del Recapte d’Aliments demanen
oli d’oliva, oli de gira-sol, tonyi-
na, tomàquet fregit, cereals, sucs
de fruita, espaguetis, bolquers,
paper de vàter, lleixiu, sabó roba,
lleva greix i xampú. Els produc-
tes es poden portar als comerços
associats a Sant Antoni Comerç,
on hi ha una capsa de cartó ce-
dida per l’Ajuntament. De l’en-
trega dels aliments i els altres
productes se n’encarrega l’ONG
De Veí a Veí.

SUPORT ALS SANITARIS
D’altra banda, la mateixa ONG
De Veí a Veí, juntament amb
l’associació de comerciants Som
Sant Antoni, tenen en marxa
durant aquesta setmana una
campanya de suport als sanita-
ris del CAP Manso batejada

amb l’etiqueta de #Revitalit-
zemSanitàries. En diferents bo-
tigues del barri els veïns poden
trobar una capsa on hi poden
posar un missatge d’ànim. D’a-
quí a uns dies tots els missatges
s’entregaran al personal sanitari
de l’ambulatori. 

El Recapte d'Aliments durarà fins diumenge. Foto cedida

Setmana solidària al barri 
amb el Recapte d’Aliments

Sant Antoni

Fira de Reis | Un 40% menys de parades
La Fira de Reis que cada any hi ha a la Gran Via, entre Rocafort i Munta-
ner, tindrà enguany un 40% menys de parades a causa de la pandèmia. 
La fira es posarà en marxa el 18 de desembre i s’acabarà el 6 de gener.

Habitatge | Solució per a un veí desnonat
La PAH va aconseguir divendres passat un reallotjament per a una família que va
ser desnonada de casa seva, al número 18 de l’avinguda Mistral. L’entitat va apro-
fitar aquest nou cas per tornar a reclamar un decret que aturi els desnonaments.

CULTURA4Les obres per fer pi-
sos a l’històric edifici de La Car-
boneria, situat a la cantonada de
Floridablanca amb Urgell, se-
gueixen avançant.

La transformació de l’edifici
va començar a l’octubre de l’any
passat però amb la pandèmia les
obres es van aturar. El passat
mes de juny es van tornar a po-
sar en marxa i ja han avançat for-
ça. De fet, des de la promotora
que tira endavant la construcció
dels nous pisos han mostrat els
canvis que s’estan fent a l’edifi-

ci, com per exemple la piscina
que hi haurà al terrat. I és que
aquesta promoció completarà
una transformació que va co-
mençar fa uns mesos després
que durant molts anys l’edifici
estigues buit, ja que el 2014 va
ser desallotjat després d’haver
estat ocupat durant sis anys.

Entitats com Fem Sant An-
toni s’han mostrat crítiques amb
promocions d’habitatge com
aquesta perquè consideren que
fan que el barri sigui cada vega-
da més elitista.

Les obres dels pisos de
l’antiga Carboneria avancen 
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Denuncien que una escola
fa pagar una taxa Covid

ENSENYAMENT4Un grup de
famílies de l’escola concertada
Dominiques de Barcelona ha
denunciat que el centre els ha co-
mençat a cobrar una quota de
nou euros mensuals per alumne
per cobrir despeses generades
per la Covid. 

El centre va informar les fa-
mílies la setmana passada del co-
brament d’aquesta ‘quota Covid’,
que es va aprovar l’octubre passat
en el Consell Escolar i que una part
dels pares rebutgen. En l’escrit que
van rebre les famílies s’informa que
l’aportació del departament d’E-
ducació és “insuficient” per pagar

la contractació extra de personal de
neteja, l’habilitació d’espais per als
grups bombolla, mobiliari, la com-
pra de termòmetres, gels desin-
fectants i mascaretes i la formació,
entre altres despeses. 

Des de la direcció afegeixen
que a finals de curs “es procedirà
a justificar tota la despesa ocasio-
nada” i que un cop superada la
pandèmia “aquesta despesa des-
apareixerà i es deixarà de cobrar
la quota”. Al mateix temps, re-
marquen que és “absolutament
necessari incórrer en aquestes
despeses per tal de minimitzar els
riscos de contagi dins l’escola”. 

MOBILITAT4El govern muni-
cipal que lidera l’alcaldessa Co-
lau va anunciar dissabte un
acord amb ERC per desencallar
la connexió del tramvia per la
Diagonal. Està previst que les
obres comencin durant la tardor
de l’any que ve i el pacte ha per-
mès tancar un conveni entre
l’Ajuntament i l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)
que estableix que el 2032, quan
s’acabi el contracte vigent amb
les concessionàries, la gestió si-
gui pública.

La inversió prevista per fer la
connexió és de més de 112 milions
d’euros. L’Ajuntament assumirà
la urbanització de la Diagonal i de
la zona de Glòries (56,2 milions
d’euros), mentre que l’ATM –for-
mada per la Generalitat, l’Ajun-
tament i l’AMB– pagarà les vies,
la catenària i els trens (56 milions
d’euros). L’ATM també aportarà
4,7 milions per renovar la cate-
nària soterrada.

El primer tram de la conne-
xió farà 1,8 quilòmetres i tindrà
tres parades noves: Monumen-

tal, Sicília i Verdaguer. L’estació
de Glòries, per la seva banda, es
reubicarà a davant del Museu del
Disseny en un nou intercanvia-
dor de l’L1 del metro. L’acord fir-
mat també incorpora el com-
promís de redactar i aprovar
els projectes de la segona fase, la
que farà arribar el tramvia fins
a Francesc Macià. Les obres co-

mençarien quan acabin les de la
primera fase.

Després de l’anunci de l’a-
cord, l’alcaldessa Colau va asse-
gurar que la unió del tramvia és
una estructura “estratègica” que
ha de marcar “un abans i un des-
prés”. “És absurd tenir dos tros-
sos de tramvia no connectats en
el tram central”, va afegir Colau.

Imatge virtual de la futura connexió del tramvia. Foto: Ajuntament

La connexió del tramvia per la
Diagonal es farà d’aquí a un any

Espai públic | Nou interior d’illa a Casp
Ja està obert el nou interior d’illa del carrer Casp entre els números 1 i 13. Es tracta de
l’espai on històricament hi havia el teatre Novedades i fa una mica més de 1.000 me-
tres quadrats. La inversió l’ha pagat el promotor privat que hi ha construït un hotel.
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L’interior d’illa de l’antic
cinema Niza ja és una realitat
ESPAI PÚBLIC4Els veïns del
barri poden gaudir des de fa
pocs dies del nou interior d’illa
al solar on hi havia l’antic cine-
ma Niza. El nou espai públic fa
més de 2.300 metres quadrats
i té part de zona verda i una
zona de jocs infantils.

D’altra banda, dijous passat
també va obrir portes el Mer-
cadona que hi ha a la mateixa
ubicació de l’antic cinema, al
número 12 de la plaça Sagrada
Família. De fet, el nou interior

d’illa ha anat a càrrec del pro-
motor privat, que també ha re-
format un edifici d’oficines.

Cal recordar que l’enderroc
de l’antic cinema Niza per la
construcció d’un supermercat
va generar una forta oposició
veïnal, que finalment no va
poder aturar el projecte, però
sí que a canvi va aconseguir
que l’Ajuntament fes el nou ca-
sal de barri  l’Ateneu El Poblet,
que va obrir les portes ara fa
una mica més d’un any.

COMUNITAT4La Taula social del
Pla Comunitari de Sagrada Fa-
mília és la responsable d’impulsar
el projecte InterCANVIS, una xar-
xa comunitària d’intercanvi de
diferents objectes. La xarxa està
formada pel CAP Roger de Flor, el
casal de barri Espai 210, l’Ateneu
el Poblet, l’Aula Ambiental de la
Sagrada Família, l’església evan-
gèlica del barri i el Centre Cívic Sa-
grada Família.

La iniciativa va néixer amb la
pandèmia i va servir per fer con-
fluir diferents projectes solidaris
que ja hi havia al barri i que ara
treballen de forma molt més co-
ordinada, cosa que els fa més efi-
cients. “La xarxa aposta per l’e-
conomia circular i no per un
model basat en la caritat o l’as-
sistencialisme. També busquem
que les persones que es benefi-
cien de les donacions s’impliquin
en el projecte perquè s’empode-
rin i així es va enfortint la xarxa”,
explica Isis Sainz, tècnica del
casal de barri Espai 2010. Sainz
afegeix que la tasca de totes
aquestes entitats està perme-

tent donar resposta a “necessitats
ocultes” que hi ha al barri.

“GENT MOLT IMPLICADA”
Qui també està molt implicada
en tota aquesta xarxa veïnal és
l’Àurea Oliveras, la dinamitza-
dora del casal de barri, que
destaca que un dels punts més
interessants de tots aquests
projectes és la implicació veïnal
que s’està veient. “Et diria que

la resposta del barri fins i tot
m’ha impactat”, afirma Olive-
ras. Ella forma part del banc de
recursos sobre la criança
 –serveix per recollir cotxets,
bressols... – i del punt circular de
roba. Al mateix temps, també
destaca que tots els projectes
són exemples de sostenibilitat
que permeten enviar un mis-
satge que es pot fugir “del mo-
del de compres compulsives”.

El punt d’intercanvi de roba està funcionant des de fa temps. Foto cedida

La pandèmia fa créixer 
la solidaritat veïnal al barri 

Habitatge | Desnonament polèmic al carrer Còrsega
Tres activistes que protestaven contra un desnonament al número 597 del carrer Còrsega van

acabar detinguts dilluns després d’un enfrontament amb els Mossos d’Esquadra. Des de la
Xarxa de Suport van denunciar que a la dona afectada no li havia arribat cap notificació.
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Fort Pienc

Jordi Savall ofereix un
concert de Nadal a l’Auditori
MÚSICA4L’Auditori va acollir
dilluns el concert nadalenc ‘Un
Nadal a Versalles’ de Jordi Sa-
valls, que va ser l’encarregat
de dirigir les orquestres Le Con-
cert des Nations i la Capella
Reial de Catalunya, juntament
amb cinc solistes.

El programa del concert va es-
tar format en primer lloc per la
gran ‘Pastorale sur la naissance de
Notre SeigneurJésus-Christ H.
482’ (una pastoral sobre el nai-
xement de Jesuscrist),  amb cants
que es mouen entre l’ambient sa-

cre i el profà, la ingenuïtat i la gra-
vetat. En segon lloc els músics van
interpretar  ‘La Messe de Minuit
pour Noël H.9’, una missa de mit-
janit, una de les grans obres de
Charpentier. Formada per 10
melodies populars nadalenques,
a l’estil de les misses-paròdia re-
naixentistes, van provocar molts
aplaudiments del públic pel seu
to despreocupat.

Un cop més Savall va tornar
a demostrar perquè és un dels
músics de més prestigi i talent
de Catalunya.

POBRESA4L’incendi d’una nau
industrial a Badalona on vi-
vien un grup de persones en
condicions marginals, i que va
provocar la mort de quatre per-
sones la setmana passada, ha
tornat a posar al damunt la
taula una realitat sovint oculta,
la de la gent que no té accés a un
habitatge i viu en condicions ab-
solutament marginals.

Al Fort Pienc es pot trobar
un exemple d’aquesta situació.
A tocar del Teatre Nacional de
Catalunya i dels Encants, en-
caixonats entre la Meridiana i
les vies del tren, hi viuen entre
20 i 30 persones en diferents
barraques construïdes amb fus-
ta i altres materials. El panora-
ma és el d’un campament en-
voltat d’una tanca on, de tant en
tant, s’obre i es tanca una por-
ta, ja que entra i surt gent que
mira de sobreviure amb la re-
collida de ferralla. 

A l’interior la imatge és la de
la pobresa extrema, amb cons-
truccions totalment precàries
que són la viva imatge de l’ex-

clusió social en una zona del
Fort Pienc que sembla que sigui
invisible. Xabolisme en ple se-
gle XXI al centre de Barcelona.

DESALLOTJAMENT
Aquest campament es va cons-
truir a finals de l’any passat
després que uns mesos abans la
Guàrdia Urbana desallotgés el

que hi havia a tocar d’aquest, al
carrer Bolívia. Aquell era molt
més gran i hi vivien unes 60
persones.

Al conjunt de la ciutat, se-
gons les darreres xifres del con-
sistori, que són del 2019, hi ha
un total de 77 assentaments on
viuen més de 400 persones en
condicions de pobresa extrema.

Algunes de les barraques a tocar del TNC. Foto: Línia Eixample

Més enllà del cas de Badalona:
barraquisme al Fort Pienc

CAP Fort Pienc | Nova protesta per demanar el nou centre
La plataforma ‘Nou CAP Fort Pienc ja!’ ha convocat per a demà una protesta per seguir reivin-
dicant la construcció del nou CAP Fort Pienc. Demà també està prevista una reunió amb tots

els responsables del CAP, que servirà per tenir novetats sobre l’ampliació provisional.
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El CFS Eixample de Pep Antoni
Roig depenia de si mateix per tan-
car el 2020 (i la primera volta de
la lliga) com a líder invicte del sub-
grup 2A de Segona Divisió i va vo-
ler regalar-se una golejada abans
de marxar de vacances: 14-0 a
casa contra l’Atlético Mercadal.

Les roig-i-negres marxen de
vacances amb 18 punts, obtinguts
en cinc triomfs (tots ells a Santa
Isabel) i tres empats (en els par-
tits a domicili), amb un saldo de
gols de 37 a favor i únicament sis
en contra. “A casa no hem en-
caixat ni un gol en cinc jornades,
cosa que és complicadíssima, i
hem puntuat en tots els despla-
çaments, que a més han estat a la
pista dels rivals més durs. Estic
especialment satisfet del rendi-
ment defensiu de l’equip”, asse-
gura Roig a Línia Eixample.

La lliga s’atura fins al segon
cap de setmana del mes de gener,

tot i que el CFSE descansarà. El
primer partit, doncs, no serà fins
al cap de setmana del 16 i el 17 de
gener, quan l’equip visitarà la
pista de l’FS Castelldefels. “L’ob-
jectiu de cara a la segona volta és
millorar lluny de casa per acabar
entre les tres primeres. Sabem
que no podem cometre errades,
perquè en un primer tram de lli-
ga tan breu com aquest (l’última
jornada serà el primer cap de set-
mana de març) qualsevol rellis-
cada ens pot deixar sense acabar
entre les tres primeres”, valora el
tècnic roig-i-negre.

EMPAT I DERROTA
On també s’ha tancat la primera
volta és a Tercera Divisió. En la
novena jornada, ni el CFSE ni el

Bosco Rocafort van aconseguir
guanyar els seus partits.

El CFSE va posar el punt final
a la primera meitat d’aquest tram
del curs sisè després de la derro-
ta per la mínima (2-3) contra el
poderós AE les Corts UBAE, líder
del grup. Els d’Ignasi Calaf tan-
caran el 2020 diumenge al mig-
dia, de nou a casa, amb un partit
contra l’AE Xarxa Horta, tercer
però en mala dinàmica.

Per la seva banda, el Bosco va
sumar un punt en l’últim partit
(5-5 a les Tres Xemeneies contra
el Molins de Rei) i s’acomiadarà
d’aquest any estrany també amb
un partit com a local, contra un ri-
val directe com l’Estel Vallseca.
En la primera volta el Bosco va
guanyar per 3-4.

El CFS Eixample tanca 
la primera volta líder i invicte
» L’equip de Pep Antoni Roig va apallissar l’Atlético Mercadal
» Empat i derrota en el penúltim repte de l’any dels de Tercera

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Derbi per tancar l’any: 
el CB Roser rebrà el JAC Sants

Aquest 2020 estrany
i atípic tindrà un epí-
leg competitiu per al
sènior masculí del

CB Roser, que aquest dissabte a
les sis de la tarda jugarà l’últim
partit oficial de l’any al Virolai
contra el JAC Sants.

El conjunt de Juan Hereza
voldrà posar el punt final a l’any
contra l’equip santsenc, que no-
més ha jugat un partit, que ha
perdut (46-80 abans-d’ahir con-
tra el CB Vic).

Contràriament al que li pas-
sa al seu pròxim rival, el Roser
afronta el derbi en dinàmica as-
cendent després de la victòria

(primera a l’EBA) de dissabte
passat a Saragossa contra l’Al-
findén (77-90).

Aquest partit al Polideporti-
vo Municipal de la Puebla de
Alfindén va servir també per-
què debutés Santi Silva, flamant
fitxatge del CBR (la seva arriba-
da es va fer pública divendres
passat). L’exjugador del CD Es-
tudio va contribuir al triomf amb
sis punts i quatre rebots (el Ro-
ser va endur-se tres dels quatre
quarts a l’Aragó), però els refe-
rents ofensius dels d’Hereza van
ser Adrià Cortegano (14 punts),
Dani Roure (13 punts) i Raúl
Verano (12 punts).

Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal 3a Catalana de futbol
Equip

CFS Eixample
CN Caldes
CD La Concòrdia
Penya Esplugues B
AECS
FS Castelldefels
Aliança Mataró
FS Ripollet
Atlético Mercadal

PTS

18
17
14
11
11
10
9
5
0

GC

6
13
13
19
20
25
22
28
57

GF

37
24
20
26
21
33
13
27
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

CB Vic
AE Llucmajor
UE Barberà
CB Roser
Martinenc
OBC Alfindén
JAC Sants

PTS

7
6
4
3
3
3
1

PC

267
221
228
162
173
263
0

PF

336
243
225
165
173
206
46

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equip

Les Corts UBAE
AECS
AE Xarxa Horta
Jesús-Maria
CFS Molins 99
CFS Eixample
Estel Vallseca
Bosco Rocafort
Gràcia FSC

PTS

24
17
13
9
9
8
8
8
4

GC

17
27
32
36
34
28
38
36
43

GF

44
41
32
35
30
27
33
25
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PTS

6
6
6
3
3
3
3
3
3

GC

2
2
1
2
0
5
5
5
2

GF

5
5
4
4
2
6
6
6
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

UD Pastrana
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Olympia II
AE Bon Pastor
FC Martinenc B
Vallvidrera Senglars
Montsant de la Peira
CF ChacaritaTot l’esport, a liniaeixample.cat

* Competició aturada

Futbol | Aprovada la reestructuració de les lligues
Dijous passat la Federació Catalana de Futbol va presentar públicament la

reestructuració de les lligues, que arrencaran el gener. Les que tinguin
subgrups es jugaran a una fase i la resta resoldrà a una única volta.

La plantilla roserenca, dissabte passat a la pista de l’Alfindén. Foto: CBR

Esports
| 12
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El Departament de Cultura ha posat en mar-
xa la campanya Més culturaper fomentar el
consum cultural. Es tracta d’una campan-
ya de promoció de la cultura i de suport a
les entitats, les empreses i les persones que
treballen en aquest àmbit. L’objectiu és po-
sar de manifest la funció essencial de la cul-
tura.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,
ha explicat que la campanya té un to “rei-
vindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cul-
tural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió, la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!

“Tenim àmbits amb moltes dificultats,
també confinaments de cap de setmana,
però tot i així, amb millor o menor mesu-
ra, podem gaudir de la cultura i hi volem
i hem de contribuir”, ha manifestat la con-
sellera Ponsa en la presentació de la cam-
panya, celebrada davant l’Arts Santa Mò-
nica.

Més cultura és una campanya multica-
nal, amb presència en televisió, cinemes, rà-
dio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de ma-
nifest que tots i totes som consumidors i ge-
neradors de cultura, i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i impli-
cació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.

La iniciativa forma part de les mesu-
res concebudes per pal·liar l’impacte de
la pandèmia de la Covid-19, juntament
amb les ajudes econòmiques i el cens
d’Espais de Cultura Responsables, entre
d’altres.

La Generalitat endega una campanya 
per fomentar el consum cultural

El Departament de
Cultura impulsa la

digitalització 3D del
patrimoni cultural

El Departament de Cultura, a través de la Di-
recció General de Patrimoni Cultural, ha po-
sat en marxa el programa Giravolt de digi-
talització 3D. La iniciativa té com a objec-
tiu promoure el coneixement i la utilització
de les darreres tecnologies d’escaneig 3D
d’objectes i edificis per part de les entitats
que gestionen el patrimoni català, i oferir
a la ciutadania una nova forma de mirar i ac-
cedir al patrimoni cultural. Segons la Di-
recció General, aquesta nova eina ha de per-
metre millorar la gestió del patrimoni, des
de la conservació fins a la divulgació i reu-
tilització final. Les accions més destacades
del projecte Giravolt són l’escaneig en 3D
de centenars de models del patrimoni cul-
tural català moble i immoble provinent
d’institucions diferents de tota la geogra-
fia del país (amb tècniques de fotograme-
tria i làser, respectivament) i la seva publi-
cació a internet amb llicències obertes, la
formació del sector en les tecnologies 3D,
i la promoció de la utilització educativa, cien-
tífica i artística.

Territori cultura



L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala
privada d’un karaoke per celebrar la
seva graduació d’institut. Durant la nit
canten cançons i recreen tot el que ha
passat aquest últim any. Karaoke Elusiaés
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda te-
mes com el bullying o el suïcidi.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Karaoke Elusia
Oriol Puig

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofe-
reix, com no podia ser d’una altra manera,
onze cançons a través de les quals la jove
cantant de Sant Climent de Llobregat
marca la diferència respecte del seu àl-
bum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia La-
cunza, i ha agradat als seus fans.

Música

Ha estat seleccionada com la millor cin-
ta d’animació als Premis del Cinema Eu-
ropeu 2020 i ha robat el cor de crítica i pú-
blic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del di-
buixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.

Pelis i sèries

Josep
Aurel

11 razones
Aitana

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,

malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resis-
tit la pandèmia: la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. 
El mercat de Nadal més antic de la capital (enguany
suma 233 edicions) està en marxa des del 27 de no-

vembre i es mantindrà fins al 23 de desembre. Això sí,
la crisi del coronavirus ha obligat a reduir el nombre de
parades, passant de 280 a 133, i a establir controls d’a-
forament per evitar les habituals aglomeracions de vi-
sitants, que en el context actual serien tot un perill. 

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va se-
guir els passos del seu germà Ferran.

L’any 1985 va entrar a treballar al restau-
rant El Bulli, del gran dels germans Adrià,
i va poder explotar el seu talent. Un dels
seus grans encerts va ser posar en marxa
el restaurant Tickets, des d’on ha portat
les tapes a un altre nivell. Després d’a-

quest, s’hi van anar sumant altres restau-
rants (Hoja Santa, Enigma, Bodega 1900 i

Pakta) i projectes ambiciosos com el
mercat Little Spain de Nova York, que va
crear de la mà del xef José Andrés. Per
tota aquesta trajectòria i capacitat d’in-
novació, l’Acadèmia Catalana de Gastro-
nomia i Nutrició li ha atorgat el Premi

Nacional de Gastronomia 2020.

A L B E R T  A D R I ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans cuiners catalans
Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia
L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

Merescut
Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest 2020 és, també, l’any del cente-
nari de l’assassinat de Francesc Layret,
l’advocat que va defensar els obrers de
Catalunya a principis del segle XX. Ramon
Breu, de la mà de Pagès Editors, ha pu-
blicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Lay-
ret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la no-
vel·la negra i la novel·la històrica.

Llibres

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Viu en línia | Airborne Kingdom
Un videojoc que combina la gestió d’una ciutat amb l’exploració

d’ambients inhòspits, on l’estratègia té una gran importància. Per a PC. 
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

SESSIÓ DE CINE

Una bona recopilació de nadales que et portin bons records 
t’ajudarà a pensar en aquestes festes en sentit positiu

DECORACIÓ

NADALES

CANVI DE XIP

E S T I L S  D E  V I D A

i OCI

Nadal ja és aquí i fugir-ne és missió impossible. La il·lumi-
nació dels carrers, els anuncis de la tele i els aparadors de
les botigues fa dies que ens avisen que ha arribat l’època

de l’any més estimada i odiada a parts iguals. D’altra banda, les
notícies, les campanyes institucionals i les xifres de la pandèmia
ens recorden que aquest no podrà ser un Nadal normal. 
Tant si detestes aquestes festes com si les adores, hauràs de

ser responsable. Cal que tothom faci un esforç per evitar que els
casos de coronavirus es tornin a disparar al gener. Ara bé, si ets
fan de Nadal, no has de renunciar al teu esperit nadalenc i, si
n’ets un hater, potser és moment de donar-li una segona opor-
tunitat. Però, sobretot, és important aconseguir que no es con-
verteixi en un moment trist: enguany ja hi ha hagut prou tristor. 
Comença per una bona marató de pel·lícules de Nadal, com

Love Actually, Sol a casa o El Grinch (els haters s’hi sentiran iden-
tificats). Continua amb les nadales, et portaran bons records i
t’animaran mentre decores la casa. Per últim, fes un canvi de xip,
assumeix que no hi haurà grans àpats familiars ni festes amb
amics i pensa alguna proposta virtual que us mantingui a prop.

Reviure l’esperit nadalenc

Fes una bona marató de pel·lícules nadalenques, 
com ara ‘Love Actually’, ‘Sol a casa’ o ‘El Grinch’

Les claus

Aprofita el fil musical de les nadales per decorar la casa 
amb l’arbre i el pessebre i donar la benvinguda al tió

Assumeix que enguany no hi haurà grans trobades 
amb amics i familiars i pensa alguna proposta virtual 
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